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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2019-01-23 kl 08.30 - 12.00 
Ajournering § 8, kl. 11:15-11:30 
 

Beslutande Robert Yngve (KD) ordförande 
Gunilla Ohlin (L) 
Klaes Mattsson (M) 
Mathias Bruno (M) 
 

Britt Wall (S) 
Vivianne Gustafsson (S) 
 
Cecilia Simonsson (SD) 
 

Närvarande 
ersättare 

Mikael Andersson (C) 
Håkan Hansson (L) 
Maria Holmström (M) 
Lennart Johansson (C) 
 
 

Luis Morales (V) 
 
Sebastian Andersson (SD) 
 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef § 1 
Håkan von Dolwitz, enhetschef 
 

Amanda Jansson, plan- och exploateringschef § 7 
Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, 2019-01-23 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens protokoll 2019-01-23 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-01-24 - 2019-02-14. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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Sid: 2(10)
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Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(10)
 

 
 

BN § 1  Dnr BN 2019/001 

Internbudget 2019 och styrande verksamhetsmål 2019 och 2020 
Byggnadsnämnden har att anta internbudget 2019 och styrande verksamhetsmål 2019 och 2020. 
 
Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning tagit fram fem 
styrande verksamhetsmål.  
 

Beslutsunderlag 

Styrande verksamhetsmål för byggnadsnämnden 2019-2020, daterad 2018-12-17 
Förvaltningens handlingsplan för byggnadsnämnden 2019, daterad 2018-12-17 
Internbudget 2019 Byggnadsnämnden 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden antar förslag till internbudget för 2019 samt styrande verksamhetsmål 2019 och 
2020 för byggnadsnämnden. 
 

Skickas till 

Ekonomi 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 4(10)
 

 
 

BN § 2 

Fastställande av dagordning 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
Ärende som utgår; 

• Anmälan av delegationsbeslut 
• Meddelande 
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Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 5(10)
 

 
 

BN § 3  Dnr BN 2019/001 

Byggnadsnämndens arbetsutskott - val av ledamöter och ersättare 
Enligt byggnadsnämndens reglemente, § 24, ska det inom nämnden finnas ett arbetsutskott som 
består av 3 ledamöter och 3 ersättare, vilka ska utses av nämnden. 

 
Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att utse följande ledamöter och ersättare till byggnadsnämndens 
arbetsutskott; 

Ordinarie 
Robert Yngve (KD), ordförande 
Gunilla Ohlin (L), 1:e vice ordförande 
Britt Wall (S), 2:e vice ordförande 

Ersättare 
Mathias Bruno (M) 
Klaes Mattsson (M) 
Vivianne Gustafsson (S) 
 
 

Skickas till 

Kansli, Troman 
Löneenheten 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 6(10)
 

 
 

BN § 4  Dnr BN 2019/001 

Förslag till ledamöter till Råd för hållbarhet och hälsa 
Nämnden har att föreslå en ordinarie ledamot och en ersättare till Råd för hållbarhet och hälsa. 
Kommunstyrelsen väljer sedan representanter från respektive nämnd. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utse Mikael Andersson (C) till ordinarie ledamot 
och Vivianne Gustafsson (S) till ersättare i Råd för hållbarhet och hälsa. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(10)
 

 
 

BN § 5  Dnr BN 2019/001 

Val av ledamöter till Kommunala Pensionärsrådet 
Nämnden har att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till Kommunala Pensionärsrådet.  
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden utser Gunilla Ohlin (L) till ordinarie ledamot och Britt Wall (S) till ersättare i 
Kommunala Pensionärsrådet. 
 

Skickas till 

Kansli/Troman 
Lönenheten 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 8(10)
 

 
 

BN § 6  Dnr BN 2019/001 

Val av ledamöter till Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor 
Nämnden har att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till Kommunala rådet för 
tillgänglighetsfrågor.  
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden utser Klaes Mattsson (M) till ordinarie ledamot och Vivianne Gustafsson (S) till 
ersättare i Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor. 
 

Skickas till 

Kansli/Troman 
Löneenheten 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 9(10)
 

 
 

BN § 7  Dnr BN 2010/569  

Detaljplan gamla Hunnebo - information 
Plan- och exploateringschefen informerade nämnden om kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 
om att återremittera ärendet detaljplan för Gamla Hunnebostrand. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 10(10)
 

 
 

BN § 8  Dnr BN 2019/001 

Byggnadsnämndens delegationsordning - revidering 
Ärendet avser förslag till ändring av byggnadsnämndens delegationsordning. 
 
Vid årsskiftet infördes flera ändringar i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Ändringarna har 
införts i syfte att byggnadsnämndens handläggning ska påbörjas omedelbart då en ansökan eller 
anmälan inkommer. Ändringarna innebär bland annat att avgiften för handläggningen av ärenden 
om lov, förhandsbesked och anmälan reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som 
tidsfristen överskrids. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad delegationsordning. Syftet med förslaget är 
främst att det ska innebära kortare handläggningstider för ärenden enligt PBL, genom att fler 
ärenden kan avgöras genom ett delegationsbeslut. 
 
Till grund för förslaget ligger byggnadsnämndens reglemente samt vägledningsmaterial från 
Sveriges kommuner och landsting, SKL. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2019-01-15  
Förslag till ny delegationsordning 
Nu gällande delegationsordning, antagen 2017-12-07 § 135 
 
Ajournering begärs.  
 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar på att bordlägga ärendet till byggnadsnämndens nästa sammanträde. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag och finner att nämnden antar denna. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nämndens nästa sammanträde. 
 


